
กลุม่ที ่1 
ล ำดบั เลขที่สมคัร ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล ประเภท โรงเรียน

1 396 เด็กหญิง วนดิา รอดเหล็ง ในเขต จรัสศิลป์
2 386 เด็กหญิง นาขวัญ เกตุอู๊ด ในเขต จรัสศิลป์
3 109 เด็กชาย สาธิต มากล้น ในเขต บา้นท้ายน า้
4 284 เด็กหญิง จิรภญิญา สุขนวล ในเขต บา้นในเมือง
5 033 เด็กหญิง สุวรรณี เสาะพบดี ในเขต บา้นท้ายน า้
6 205 เด็กหญิง เอมวลี พูนประดิษฐ์ ในเขต บา้นคลองละวาน
7 101 เด็กชาย วงศกร มาท้ายน า้ ในเขต วัดโรงม้า
8 439 เด็กชาย ภทัรพล เตียวสกุล ในเขต บา้นปา่กะพี 
9 306 เด็กหญิง แพรวดาว บวัแจ้ง ในเขต บา้นในเมือง
10 064 เด็กชาย สัณหณัฐ ปามิ ในเขต บา้นดอนโพ
11 001 เด็กหญิง นริาวรรณ์ ค้าพืช ในเขต บา้นท่าเด่ือ
12 314 เด็กหญิง ปรารถนา จันกัด ในเขต บา้นในเมือง
13 278 เด็กหญิง รุจาภา นอ้ยนคร ในเขต บา้นในเมือง
14 383 เด็กหญิง จิราวรรณ หมิวัลย์ ในเขต จรัสศิลป์
15 366 เด็กหญิง อธิชา แตงแก้ว ในเขต จรัสศิลป์
16 395 เด็กหญิง ยลธิดา กาดกอเสริม ในเขต จรัสศิลป์
17 010 เด็กหญิง ณัฐพร ดีเพียร ในเขต บา้นคลองกล้วย
18 074 เด็กชาย ไชยวัฒน์ มาลา ในเขต บา้นดอนโพ
19 390 เด็กหญิง มาลินี บญุเรือง ในเขต จรัสศิลป์
20 017 เด็กหญิง ณัฐทชา ทองกระสันต์ ในเขต บา้นปา่แต้ว
21 374 เด็กชาย นติิธร เค้าค้า ในเขต จรัสศิลป์
22 313 เด็กหญิง พรชิตา วงค์สุวรรณ์ ในเขต บา้นในเมือง
23 250 เด็กหญิง ธัญญทิภา มณีแก้ว ในเขต บา้นโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
24 409 เด็กชาย สุรวุฒิ เขื่อนพงษ์ ในเขต จรัสศิลป์
25 183 เด็กหญิง แพรวา โพหรัิญ ในเขต บา้นหนา้พระธาตุ
26 042 เด็กหญิง รสกร แรงฤทธิ์ ในเขต บา้นท้ายน า้
27 039 เด็กชาย นราธร อุดมราย ในเขต บา้นหวัค่าย
28 171 เด็กชาย ณัฐกฤษ โสภารัตนากูล ในเขต วัดไร่อ้อย
29 353 เด็กหญิง ธัญชนติ เชื อทอง ในเขต จรัสศิลป์
30 206 เด็กหญิง ปนสัยา อ่อนศรี ในเขต บา้นคลองละวาน
31 059 เด็กหญิง จีรภาภรณ์ อ้นชู ในเขต บา้นคลองกล้วย
32 202 เด็กหญิง สุภสัรา กัญญชาติ ในเขต บา้นกองโค
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กลุม่ที ่2
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33 063 เด็กชาย กิตติภมูิ จุ้ยมาก ในเขต บา้นดอนโพ
34 015 เด็กหญิง ศิณีนาฎ ศรีบางตาล ในเขต ไร่อ้อย
35 317 เด็กชาย กัณฑ์เอนก สารีบตุร ในเขต บา้นในเมือง
36 370 เด็กชาย ธีระพงษ์ สมประสงค์ ในเขต จรัสศิลป์
37 228 เด็กหญิง ศรุตา ประหมูป่ระถัมย์ ในเขต บา้นปา่กะพี 
38 359 เด็กหญิง ขัตติยาภรณ์ ยาบา้นแปง้ ในเขต จรัสศิลป์
39 258 เด็กหญิง ปริณดา ครุฑอ่้า ในเขต อนบุาลศรีนคร
40 181 เด็กชาย วุฒิชัย นุม่นอ้ย ในเขต บา้นหนา้พระธาตุ
41 220 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ โสดา ในเขต บา้นดินแดง
42 143 เด็กหญิง กัณฐิกา เกตุไกร ในเขต บา้นคลองละวาน
43 169 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สนโต ในเขต วัดไร่อ้อย
44 270 เด็กหญิง ภทรพร จันทร์ยี ในเขต บา้นในเมือง
45 185 เด็กหญิง อ้าภาวรรณ เสือเจริญ ในเขต บา้นหนา้พระธาตุ
46 127 เด็กชาย ธนพนธ์ ก้อนบวั ในเขต บา้นหาดทับยา
47 378 เด็กชาย จักรกฤษ เชื ออ่้า ในเขต จรัสศิลป์
48 213 เด็กหญิง ศิริวรรณ ท้าไถ ในเขต บา้นกองโค
49 309 เด็กหญิง เบญจวรรณ บญุมี ในเขต บา้นในเมือง
50 073 เด็กหญิง พิมลวรรณ จุ้ยมาก ในเขต บา้นดอนโพ
51 263 เด็กชาย ภตูะวัน เพชรจรูณ ในเขต บา้นในเมือง
52 184 เด็กหญิง รุ่งนรัิน จันทร์มูล ในเขต บา้นหนา้พระธาตุ
53 012 เด็กหญิง ธัญญา ชัยเสนา ในเขต บา้นคลองกล้วย
54 414 เด็กชาย ธีระภจัน์ ค้าสุข ในเขต อนบุาลวัดอู่ตะเภา
55 129 เด็กชาย ภวูงศ์ ดีอินสวน ในเขต วัดดอกไม้
56 394 เด็กหญิง ณกานต์ เดชเกตุ ในเขต จรัสศิลป์
57 188 เด็กหญิง วันนสิา พานโย ในเขต วัดวังผักรุง
58 308 เด็กหญิง สุธาณี มากบา้นบงึ ในเขต บา้นในเมือง
59 098 เด็กหญิง สุภคัษา แสงอิน ในเขต วัดโรงม้า
60 013 เด็กหญิง บษุยา จันทร์ทัศน์ ในเขต บา้นท้ายน า้
61 208 เด็กหญิง ปานเลขา จินดาวงค์ ในเขต บา้นนายาง
62 201 เด็กหญิง จุฑามาศ ทองพืช ในเขต บา้นกองโค
63 078 เด็กหญิง วนชัพร กิจสุธาเพ็ชร์ ในเขต บา้นหลักร้อย
64 361 เด็กหญิง โยธิณี นาคทอง ในเขต จรัสศิลป์
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65 296 เด็กชาย อิทธินนัท์ มาเทศ ในเขต บา้นในเมือง
66 054 เด็กหญิง พัทธนนัท์ บญุมา ในเขต บา้นท่าเด่ือ
67 191 เด็กชาย ยศพล สมเภช ในเขต วัดไร่อ้อย
68 019 เด็กชาย ธณธรรณ์ แจ่มแก้ว ในเขต บา้นปา่แต้ว
69 248 เด็กชาย ปญุญพัฒน์ อินเพ็ญ ในเขต บา้นดินแดง
70 215 เด็กหญิง สกลวรรณ โคเกิด ในเขต บา้นกองโค
71 235 เด็กหญิง สโรชา ใจจู ในเขต บา้นปา่กะพี 
72 093 เด็กหญิง วรัญญา ค้านชุ ในเขต บา้นหนองกวาง
73 324 เด็กหญิง กุลนนัทน์ ศรีชมชื่น ในเขต บา้นในเมือง
74 116 เด็กหญิง ทิพวรรณ เพ็ชรร่ืน ในเขต บา้นในเมือง
75 303 เด็กชาย ทศพล นนันวน ในเขต บา้นในเมือง
76 360 เด็กหญิง จิราภรณ์ สมบญุ ในเขต จรัสศิลป์
77 371 เด็กชาย สงกรานต์ ถนอมเงิน ในเขต จรัสศิลป์
78 217 เด็กหญิง สุทธิดา ทิมขลิบ ในเขต วัดวังผักรุง
79 194 เด็กหญิง ศศิวิมล เณรพรม ในเขต บา้นปากคลอง
80 381 เด็กหญิง ทิพารัตน์ เพ็ชรโกมล ในเขต จรัสศิลป์
81 393 เด็กหญิง พิมลรัตน์ บญุญะ ในเขต จรัสศิลป์
82 373 เด็กชาย กฤษดา แก้วศรีรัง ในเขต จรัสศิลป์
83 040 เด็กชาย อนพุงศ์ ริดจูงพืช ในเขต บา้นหวัค่าย
84 236 เด็กหญิง พิมพ์ลภสั วงค์วาส ในเขต บา้นปา่กะพี 
85 271 เด็กชาย นนัทวัฒน์ ชัยปราโมทย์ ในเขต บา้นในเมือง
86 295 เด็กหญิง กรณิภา กัณฑพงษ์ ในเขต บา้นในเมือง
87 287 เด็กหญิง นนัทัชพร สุขผดุง ในเขต บา้นในเมือง
88 290 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อ่้าหลุย ในเขต บา้นในเมือง
89 407 เด็กชาย ธนากร อ้ามะรี ในเขต จรัสศิลป์
90 264 เด็กชาย พงศธร ทองอู๋ ในเขต บา้นในเมือง
91 029 เด็กชาย ชนาธิป เกิดพูล ในเขต บา้นคลองกล้วย
92 225 เด็กหญิง ธัญวรรณ ขวัญแย้ม ในเขต บา้นปา่กะพี 
93 336 เด็กหญิง ชลนชิา ทับทิม ในเขต วัดไร่อ้อย
94 136 เด็กชาย วุฒิไกร เกล่ือนเมฆ ในเขต วัดดอกไม้
95 405 เด็กชาย พรพิรุณ สุดรัตน์ ในเขต จรัสศิลป์
96 071 เด็กชาย ชลชาติ จุ้ยมาก ในเขต บา้นดอนโพ
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97 334 เด็กชาย ธนพนธ์ ค้าคงอยู่ ในเขต บา้นในเมือง
98 026 เด็กหญิง รุ่งนภา ปอ้มศิลา ในเขต ไร่อ้อย
99 291 เด็กหญิง ขวัญฤทัย แสงซิว ในเขต บา้นในเมือง
100 034 เด็กชาย ศรุต เหล็กอ่อน ในเขต บา้นปา่แต้ว
101 226 เด็กหญิง สัตตยาภรณ์ อ๊อกด้วง ในเขต บา้นปา่กะพี 
102 385 เด็กหญิง จีรนนัท์ หรรษา ในเขต จรัสศิลป์
103 075 เด็กชาย ณัฐชนน เงินทอง ในเขต บา้นดอนโพ
104 304 เด็กหญิง วิชิตา ส้าเภาทอง ในเขต บา้นในเมือง
105 035 เด็กหญิง ประภสัรา บญุเกตุ ในเขต บา้นท้ายน า้
106 265 เด็กชาย รัชชานนท์ ดีก่อผล ในเขต บา้นในเมือง
107 032 เด็กหญิง สวพร ยากอง ในเขต บา้นปา่แต้ว
108 289 เด็กชาย รัชพล ธีรทองดี ในเขต บา้นในเมือง
109 402 เด็กหญิง นนัท์นภสั เสือจงภู ในเขต จรัสศิลป์
110 358 เด็กหญิง รมณีย์ เดือนแจ่ม ในเขต จรัสศิลป์
111 100 เด็กชาย เจษฎา อ่อนพัว ในเขต วัดโรงม้า
112 016 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เหล็กสิงห์ ในเขต วัดคลองตาคล้าย
113 089 เด็กหญิง นพมาศ ดานา ในเขต วัดไร่อ้อย
114 243 เด็กชาย มณฑล กิ่งแก้ว ในเขต บา้นปา่กะพี 
115 320 เด็กหญิง ภทัรศิริ บญุบตุร ในเขต บา้นในเมือง
116 180 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ชาตรูประมัย ในเขต บา้นหนา้พระธาตุ
117 368 เด็กหญิง ปารวี บั งจันอัด ในเขต จรัสศิลป์
118 222 เด็กหญิง ศุภารัตน์ ดอนชะเอม ในเขต บา้นปา่กะพี 
119 272 เด็กชาย ณัฐนนท์ โคทอง ในเขต บา้นในเมือง
120 412 เด็กชาย อภสิิทธิ์ โพธิ์งาม ในเขต บา้นเต่าไหเหนอื
121 145 เด็กชาย ธนกิจ อ่วมพรม ในเขต บา้นคลองกล้วย
122 363 เด็กชาย อภสิิทธิ์ ภพูืช ในเขต จรัสศิลป์
123 266 เด็กหญิง รมย์รวินท์ เปีย่มแพร ในเขต บา้นในเมือง
124 091 เด็กชาย ธนากร ทองเอี่ยม ในเขต วัดไร่อ้อย
125 254 เด็กชาย พรหมมินทร์ บญุยัง ในเขต วัดวังผักรุง
126 144 เด็กชาย อธิร เปยีปาน ในเขต บา้นคลองกล้วย
127 060 เด็กชาย ณรงค์ชัย สุขสวัสด์ิ ในเขต บา้นดอนโพ
128 392 เด็กหญิง ดวงกมล นุม่หมอก ในเขต จรัสศิลป์
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